Kussesmæk
Når Frank legede med sin yngste datter, Kelly, hændte
det at hans fingre strejfede forsiden af hendes kjole.
Det fik hende til at hvine af fornøjelse og udbryde:
”Gør det igen, daddy!”
En dag spurgte Frank: ”Har du lyst til at tage tøjet
af og få smæk på kussen?
”Okay,” svarede Kelly og tog tøjet af.
”Læg dig på bordet,” sagde Frank.
Kelly lagde sig på bordet. Hendes bryst var fladt og
hendes kusse glat, for sådan er det når man er otte år.
"Daddy!" fnisede hun, "det kilder!"
Frank gjorde sin stemme dyb og sagde: "Slemme
pige!"
Men Kelly vidste at Frank lavede sjov ligesom
lærerne i skolen, der lagde armen om hende og sagde:
”Du er vist en uartig lille pige.”
Det gjorde de mandlige lærere tit.
Frank smækkede Kellys kusse til hun bumpede
numsen op og ned af bar kild. Så bøjede han sig frem
og hviskede: "Slemme pige! Kan du lide kussesmæk?"
"Jaah!" lo Kelly.
Derfor smækkede Frank Kellys kusse til den var
varm og rosafarvet og smuk.
En dag tog en af lærerne Kelly med ind på sit kontor.
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Han lagde armen om hende og sagde:
"Jeg tror du er en uartig lille pige."
Kelly spurgte: "Skal jeg have kussesmæk?"
Læreren blev overrasket, for de fleste piger brød
sig ikke om kussesmæk. Det var mest lærerne som
kunne lide det.
"Min far giver mig tit kussesmæk," forklarede Kelly.
"Hvordan det?" ville læreren vide.
"Jeg tager alt tøjet af og lægger mig på bordet."
Læreren tænkte lidt og sagde: "OK."
Kelly tog tøjet af og lagde sig på bordet, mens
læreren tog sin pik frem. Derpå smækkede han Kellys
kusse som blev rød og varm lige som lærerens pik.
"Slemme pige," hviskede læreren.
"Slemme lærer!" fnisede Kelly.
I det samme sprøjtede lærerens pik.
Fra den dag fik Kelly alle de kussesmæk hun havde
lyst til. Hun fik også gode karakterer.
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