Mig og Paul
Jeg var ni år gammel, og Paul var 26 da vi
mødtes.
Al ting – dvs. alt det vigtige – startede med Paul for to
år siden da jeg var ni år gammel. Jeg stod uden for
isboden ved siden af huset hvor jeg boede, og ønskede
alvorligt at jeg havde nogle penge, da Paul kom
gående ned ad gaden (jeg vidste endnu ikke at han
hed Paul). Måske kiggede jeg lidt for interesseret på
ham, for han standsede ved siden af mig.
"Det er varmt," sagde han, "har du lyst til en is?"
Naturligvis havde jeg lyst til en is, men det var ikke
derfor jeg havde kigget på Paul. Han så bare flink ud
og lod til at have god tid. Det er ikke så tit voksne har
god tid til at tale med børn.
"Jeg har ingen penge," svarede jeg.
"Må jeg købe en is til dig?" spurgte han.
Vi gik indenfor, og Paul købte en stor is til hver af
os. Sammen spadserede vi ned ad gaden. Han spurgte
hvad jeg hed (Jenny), hvor gammel jeg var (ni), og
hvilken klasse jeg gik i (tredje). Han fortalte også om
sig selv; hvad han hed, at han var 26 år gammel og
arbejdede med computere og derfor rejste en del
omkring.
Jeg kunne lide ham. Han var ikke så høj, men slank
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og hurtig, hans stemme var rar, og hans tøj var pænt.
Da vi kom forbi parken spurgte Paul om jeg havde lyst
til at sidde på en bænk. Jeg fortalte ham at vi kunne
gå ned til mit sted. Han fulgte smilende efter mig. Mit
sted er bag nogle buske så man er nødt til at kravle
for at finde det. I midten af buskene er der et stykke
med græs som ikke kan ses udefra. Jeg vidste ikke om
Paul ville kravle derind på grund af sit pæne tøj, men
det var helt i orden, sagde han.
Vi satte os på en gammel træstamme, og Paul lagde
en arm rundt om mig. Jeg kunne lide det, for efter at
min far døde, havde jeg savnet at blive holdt om af en
voksen. Det var kun når en af mine onkler besøgte
mig at jeg blev holdt om. Derfor lagde jeg også armen
om Paul (vi havde begge to spist vores is på det
tidspunkt). Han sagde at han var meget glad for at
have mødt mig, for det var svært at møde nye
mennesker når man rejste så meget. Da han havde
sagt det, drejede han sig om mod mig. Han spurgte
om jeg kunne lide ældre mænd. Ja, svarede jeg, for
det var sandt. Han så mig ind i øjnene og spurgte,
"hvor meget kan du lide dem? Så meget at du har lyst
til at kysse dem?"
”Okay,” sagde jeg og ventede spændt. Paul rørte
mine læber ganske let med sine egne læber. Det var
rart. Han spurgte om jeg kunne lide det.
”Okay!" gentog jeg.
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”Måske har du lyst til at have en rigtig kæreste –
altså når jeg er her i byen?"
Jaaah!!" lo jeg
”Så kom her."”
Paul kyssede mig igen. Denne gang virkelig kærligt.
Han kyssede mit ansigt, min nakke og mine ører. Det
kildede, men det var et dejligt kild!
Da han kyssede min mund igen strøg han også mit
bryst uden på T-shirten. Nu kildede det MEGET mere især mellem mine ben. Måske gav jeg et lille hop, for
Paul sagde; "du kan lide det, du er dejlig!"
Det eneste jeg kunne finde på var at nikke. Paul
sagde: ”Hvis du tager T-shirten af, kan jeg gøre det
bedre."
Jeg vidste ikke hvordan han kunne gøre det bedre,
men jeg ville gerne vide det! Hurtigt tog jeg T-shirten
af. Jeg følte mig genert fordi jeg ikke havde noget på
inden under, men mest fordi jeg ikke havde nogen
bryster, og tænkte at Paul helst ville have udviklede
pigebryster. Sådan var det heldigvis ikke!
Jeg havde ikke ret lang tid til at være genert for
Paul satte sig på knæ og kyssede mine brystvorter,
først den ene så den anden. Han kyssede mig på hele
brystet. Han gjorde det virkelig godt!
Jeg kom i tanker om at piger skal røre ved deres
kærester, så jeg prøvede at åbne Pauls skjorte, men
Paul rystede smilende på hovedet. Han rejste sig og
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lagde min hånd på sine bukser foran. Han havde stiv
pik! Jeg vidste selvfølgelig godt at mænd får stiv pik
når de kæler med små piger.
"Må jeg se den?" spurgte jeg.
Paul trak sine pæne bukser ned så hans
underbukser poppede frem i en stor bule.
"Tag dem af," sagde jeg. Paul blev rød i kinderne,
men smilede alligevel mens han trak sine underbukser
ned.
Den så sjov ud! Og sød! Jeg havde aldrig før set en
voksen mands pik. Det var som om vi begge to vidste
hvad vi skulle. Paul trådte ud af sine bukser og satte
sig på træstammen, mens jeg satte mig i græsset
foran ham. Paul spredte knæene så jeg kunne se det
hele. Den strittede opad. Jeg tog fat om pikken med
begge hænder. Jeg vidste hvad piger skal gøre med en
pik, så jeg klemte læberne om pikhovedet, mens jeg
gned op og ned langs pikken. Paul hviskede, "Åh,
Jenny, jeg elsker dig."
Det kunne jeg godt lide at høre. Jeg blev ved med at
gnide hans pik, og jeg vidste godt hvordan det ville
ende.
Det gjorde det også, men jeg blev alligevel
overrasket da hans pik sprøjtede ind i min mund.
Hans sæd var varm, og smagte ikke så godt som is.
Da jeg gav slip, spurgte jeg: "Gjorde jeg det
rigtigt?"
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Han trak mig op på sit skød. "Jeg elsker dig, Jenny,
ingen voksne kvinder kan gøre det lige så godt som
dig.”
"Jeg elsker også dig," lo jeg. "Jeg skal hjem, mor
venter på mig."
"Det er lørdag i morgen, kan vi mødes igen?"
"Ja, mor vil helst have mig ud af huset om
lørdagen."
"Jeg bor på Missionshotellet, værelse 146. Du kan
bruge bagindgangen, så ingen ser dig. Det er bedst
hvis . . ."
Jeg vidste godt at det Paul havde gjort var ulovligt.
"Jeg vil heller ikke have at nogen møder min nye
kæreste!" lo jeg.
Paul hjalp mig med at ordne mit tøj så jeg igen
lignede en uskyldig lille pige på ni år. Men vi vidste
begge to at det var jeg ikke mere.
"I morgen," råbte jeg ved porten til parken og
vinkede til Paul.
Det er to år siden, men jeg elsker stadig Paul, og Paul
elsker mig. Vi mødes hemmeligt. Paul har startet sit
eget firma her i byen. Vi venter på at jeg bliver
gammel nok til at vi kan være sammen officielt. Men
indtil da . . .
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