Pædofil for første gang
Min første erobring var en sød lille pige på seks år. En
rigtig lille prinsessepige. Jeg var toogtyve, og egentlig var det hende som erobrede mig. Hun kedede sig i
et kongrescenter hvor hendes mor gjorde rent hver
formiddag. Jeg arbejdede som altmuligmand samme
sted, og pigen gjorde det til en vane at rende i hælene
på mig mens jeg arbejdede. Jeg kan ikke mere huske
hvad hun hed, men jeg kan huske varmen fra hendes
lår når hun satte sig på mit skød.
Jeg havde tit småjobs afsidesliggende steder i bygningen, og pigen fulgte troligt med. Nysgerrig og fuld
af tillid. Jeg sørgede altid for at vi ikke var væk for
lang tid ad gangen, og pigens mor blev aldrig mistænksom. Det var dejlige timer!
”Kom nu,” sagde hun.
Så tog hun min hånd og trak af sted med mig indtil
vi kom til et af vores små tilholdssteder. Så snart
døren var lukket, hoppede hun op på mit skød med
øjne der gnistrede af forventning. Jeg pustede hende
på halsen, holdt hendes arme fast, klemte hende og
lod den anden hånd gå på vandring! Det tog ikke lang
tid før jeg forsigtigt kunne liste hånden ind under
hendes bluse og ind på brystet. Hun hvinede, men
andet gjorde hun ikke. Snart havde jeg et sikkert tag
på at kæle hendes brystvorter. Så lagde hun nakken
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tilbage og lo op mod mig.
”Det kilder!” jublede hun da jeg nåede op under
skørtet til kanten af trusserne. Efter fjorten dage kunne jeg lægge fingrene direkte på hendes tissekone
under kjolen uden at hun samlede benene.
Dagen efter den første gang jeg havde fingrene
mellem hendes ben på en måde så det ikke kunne
misforstås, stod hun tavs bag sin mor. Jeg blev usikker
på om hun havde fortrudt. Men nej. Så snart hendes
mor var gået, greb hun fat i mig og trak af sted. Vi
endte i et tomt kontor hvor jeg skulle ordne nogle
småting. I næste øjeblik sad hun på skødet af mig.
Ansigt til ansigt. Hun så op med det mest skælmske
blik i øjnene man kunne forestille sig. I øvrigt sad
øjnene i et sødt hjerteformet ansigt. Hun lagde
hænderne omkring min nakke. Hvilken følelse!
Uvilkårligt kyssede jeg hende på næsen. Hun lo.
”Du må godt,” sagde hun.
”Hvad må jeg?”
”Voldtage mig!”
Anede hun mon hvad hun sagde?
”Ved du, hvad det er?” spurgte jeg. Hun nikkede, og
jeg lagde hænderne på hendes lår. Hun åbnede bare
munden en lille smule. Da mine hænder ikke kunne
komme højere, lagde jeg tommelfingrene på hendes
tissekone. Hun gav et lille hop da fingrene gled ind
under trusserne fra begge sider. Roligt – skønt jeg var
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alt andet end rolig, – gned jeg direkte på hendes
spalte indtil hun fik et fjernt blik i øjnene og trykkede
sig ind mod mig.
”Du er sød,” mumlede hun. Pludselig hoppede hun
ned og løb sin vej.
Men herefter begyndte hun at tage initiativ til de mest
frække ting som jeg ikke troede, en lille pige kunne
finde på.
"Må jeg se den?" spurgte hun en dag.
"Hvad mener du?"
"Din tissemand!"
Jeg besluttede at tage chancen. "Okay," sagde jeg.
Hun satte sig på knæ foran mig, jeg skubbede mine
bukser ned så min pik strittede op lige foran hende.
Hun tog fat i den med begge hænder.
”Den er stiv," sagde hun.
"Det er fordi den godt kan lide dig," svarede jeg.
Jeg lagde en hånd uden på hendes små hænder og
styrede deres bevægelse. I det øjeblik jeg sprøjtede,
gav vi begge slip,så jeg akkurat undgik at ramme
hende.
På den måde mødtes vi, indtil hendes mor fik
arbejde et andet sted, og det var måske det bedste.
Men sådan gik det til at jeg opdagede, hvor godt det
føles at have sex med små piger, og opdagede at
nogen af dem kan lide sex med voksne mænd.
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