Min niece Kyla
Kyla er otte år og elsker at blive kælet på ryggen.
Jeg kan også godt lide at blive kælet – på pikken.
Kyla havde lagt sig på maven tværs over min lår sådan
som hun plejede, når hun ville kæles.
"Jeg kan mærke din pik!" fnisede hun.
Jeg elsker min frimodige lille niece og hendes
kontante udmeldinger.
"Det er fordi den godt kan lide dig," gav jeg igen.
Kyla er en fantastisk pige; sød og meget direkte i
alt hvad hun foretager sig. På det punkt ligner vi
hinanden.
Jeg lagde hånden på hendes numse og trak de små
hvide trusser ned. Kyla vriklede lidt så hun fik armene
om på ryggen.
"Hold mig," sagde hun. Jeg samlede hendes
hænder, og Kyla spredte benene så jeg fik adgang til
numsehullet og hendes hårløse kusse. Den leg kendte
vi begge to.
Jeg satte spidsen af pegefingeren på Kylas
numsehul. "Det kilder!" hvinede hun, men hun samlede ikke benene, tværtimod strittede hun med enden
mens jeg kildede hende langs kanten af numsehullet.
Lidt efter strakte jeg en finger ned over mellemkødet.
Hun var allerede fugtig da jeg nåede frem til hendes
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klitoris. Forsigtigt gned jeg til jeg mærkede Kylas
begyndende orgasme. Små piger er hurtige. Trods
min egen alder – jeg er tooghalvtreds – er jeg også
ganske hurtig og behøver ingen kunstige hjælpemidler. Desuden er Kyla det dejligste lille sexlegetøj
jeg nogen sinde har haft. "Du er min sexdukke," sagde
jeg en dag for sjov til hende. Hun lo og rystede på
hovedet: "Det er dig som er min sexdukke, onkel
Timm!"
Den rolle har jeg ikke noget imod.
Jeg stillede hende på højkant og trak mine egne
bukser ned. Kyla lagde hovedet på skrå mens hun
betragtede min pik som strittede op mellem os.
"Okay, onkel Timm. Det er det din tur."
Med et hop sad hun på skødet af mig og slyngede
benene rundt om mine hofter, hun drejede ansigtet op
til et kys med spidsede læber, som jeg gengældte på
samme måde. Derpå løftede hun sin T-shirt så den
dækkede min pik og hendes egne små hænder. Hun
greb min pik under T-shirten. Nu var det min tur til at
sprede benene! Impulsivt omfavnede jeg hende. "Åh,
Kyla, du er så sød," mumlede jeg.
Kyla bevægede hænderne idet hun dels gned pikskaftet dels trykkede pikhovedet mod sin mave. Hun
havde mig fuldstændigt i sin magt!
"Du skal kæle mig på ryggen!" grinede hun. "Ellers
vil jeg ikke!"
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Jeg kæmpede for at kæle Kyla på ryggen på en
kontrolleret måde, og først da jeg ikke mere kunne
holde udløsningen tilbage og mærkede det utrolige
sug i nosserne som Kyla var verdensmester i at
frembringe, klemte jeg hende ind til mig og sprøjtede
op mellem hendes fingre.
"Ad!" udbrød hun og vrængede på næsen mens hun
trak ud i sin T-shirt. "Nu er jeg nødt til skifte tøj igen."
Raskt hoppede hun ned, løb hen til sin seng og
fandt sin natkjole. "Onkel Timm, kom og put mig."
Det gjorde jeg, og kælede igen Kyla på ryggen lige
indtil hun sov.
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