Et Rigtigt Juleeventyr
Josh har skrevet til Santa Claus og bedt om en
helt særlig gave. Josh er en god dreng, og Santa
opfylder hans ønske.
I år lærte Josh noget nyt om Julemanden, – eller Santa
Claus, som han jo egentlig hedder.
Julenat vågnede Josh ved at en hånd lagde sig over
hans mund. Han åbnede øjnene og så en mand med
stort hvidt skæg bøjet over sig; en tyk mand i rød
dragt med hvidt pelsværk på ærmer og kanter.
"Shhhh," hviskede den hvidskæggede mand.
Som alle andre trettenårige drenge var Josh for
længst holdt op med at tro på Santa, men i et glimt
indså han at han havde taget fejl.
Den gamle mand fjernede ikke hånden fra Josh'
mund.
”Du har været en god dreng i år," hviskede han med
ansigtet tæt til Josh, "du vil blive ved med at være en
god dreng, ikke sandt?"
Josh nikkede det bedste han kunne. Af en mærkelig
grund havde tilstedeværelsen i hans værelse af en
hvidskægget mand som forhindrede ham i at tale, fået
hans pik til at røre på sig under sengetæppet. Josh
følte sig flov, men også gysende betaget da Santa
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gelejdede ham ud af sengen. Der stod hans så med en
tiltagende rødme i kinderne. Hans pik strittede nemlig
frem i pyjamassen, men det lod ikke til at Santa lagde
mærke til det.
Santa klukkede venligt. Han drejede Josh' arm op
mellem hans skulderblade hvilket fik Josh til at
udstøde et 'mph' ind i Santas store hånd. I det samme
pressede Santa sin egen erektion mod Josh' ryg. På
denne måde styrede han Josh gennem værelset og ud
ad døren. De var vel et sjovt syn i det tidlige
morgenlys: En mand i rød julemandsdragt som
marcherede en dreng med erektion, der fik hans
pyjamas til at bule, mens hans tæer trippede af sted
og knapt kunne nå gulvet.
"Vi vil ikke vække nogen," hviskede Santa i Josh'
øre. Han tvistede Josh' arm endnu et nyk op. På trods
af at det gjorde ondt stivnede Josh' pik endnu mere og
blev til en fuldt oprejst stådreng.
Josh opdagede at de var på vej til hans søsters
værelse. Døren var allerede åben, og Josh forstod at
Santa havde været der først. Sammi – Josh' til dagligt
møgirriterende søster – så op så godt hun kunne, da
Josh og Santa kom ind. Hun lå på maven på gulvet,
godt sammenbundet. Et mumlende støn slap ud
gennem den bold af satin – rød lige som Santas dragt
– der fyldte hendes mund. Hun var nøgen, hendes
ankler var krydsede og bøjet op mod bagsiden af
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lårene, albuerne var bundet stramt sammen på
ryggen, et reb fra halsen til anklerne holdt hendes
hoved oppe.
"Nuttet, hva?" brummede Santa idet han sparkede
døren i. Josh troede ikke hans pik kunne blive
hårdere, men det blev den ved synet af søsteren. Han
nikkede eftersom han stadig ikke kunne tale, for hans
fremmelige, møgirriterende lillesøster så vidunderlig
ud.
"Du husker, ikke sandt, Josh?" spurgte Santa uden
at hviske. "Du skrev til mig og fortalte hvad du
ønskede dig til Jul."
Josh pustede befriet da Santa fjernede hånden fra
hans mund dog uden at give slip på hans arm.
"Ja," gispede han med lav stemme. "Jeg ønskede
mig Sammi nøgen og bundet."
"Rigtigt. Desuden skrev du: 'Kære Julemand, men
mest af alt ønsker jeg at min stride lillesøster får en
Jul, hun aldrig glemmer.' Det ønskede du dig, og det
får du."
Josh stirrede fornøjet på sin kønne, nøgne
lillesøster, som vred sig ubekvemt på det grove tæppe
neden for sengen. Det var en måned siden han skrev
til Santa. Dels som en spøg, dels fordi han var
frustreret over at søsteren igen havde bragt ham i
vanskeligheder ved at sladre om noget, han ikke
havde gjort.
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"Som du ser, Josh, jeg læser alle breve. Problemet
er at børn nu om dage ikke mere ønsker sig de rigtige
ting. Næ, mobiltelefoner, computere. For pokker, jeg
er en gammel mand, jeg er ikke lavet af penge!"
Endnu en lille kluklatter fulgte. "Men spørg mig om
sådan noget som det her … "
Santa rakte rundt om Josh og trak hans pyjamasbukser ned. Josh stønnede, hans søster kiggede op
mens hun gurglede en helt ny slags lyd, hendes øjne
var store af overraskelse og meget kønne.
"Du fortalte mig," sagde den gamle mens han gned
Josh' pik, "at hun er en lille strigle."
"Fucking ja," gispede Josh.
"Lyst til at sprøjte ved at se hende bundet på den
måde? Kan du ramme hende her fra?"
"Fuck, ja." Josh glemte alt om sin ømme arm og om
Santas pik der pressede mod hans ende. Han ville
bare nyde dette øjeblik med søsteren på gulvet
stirrende hjælpeløst op på sig.
Han kom, hans meget unge sæd sprøjtede ned over
Sammis hoved, og hun udstødte et dæmpet hyl. Josh
dumpede ned på Sammis seng da Santa slap ham.
Drømmende så han hvorledes Santa løsnede Sammi
og foldede hende sammen den anden vej med knæene
mod brystet og armene omkring knæhaserne. På et
splitsekund var hun igen bundet, nu med kussen
strittende udfordrende op mellem lårene.
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Josh smilede da Santa løftede Sammi og lagde
hende ned i sin sæk, trak sækken op om hende og
lukkede den.
"Jeg skal levere dette lille legetøj til et andet hus.
Der er en mand, som stadig tror på mig, og som
ønskede sig noget helt specielt da han skrev til mig.
Og – for resten – lige en ting mere inden jeg smutter."
Og så var det at Josh lærte endnu en morsom ting om
Santa Claus: Santa havde hvide pubeshår som
kildede, når man fik dem i munden.
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