Pigetortur
"Hvad er pigetortur, daddy?”
Det opdager niårige Kelly da hun ligger nøgen
på sin fars arbejdsbord. Og hun elsker det!
"Vil du lege bindeleg?"
Frank stillede altid det samme spørgsmål, og Kelly
svarede endnu mere utålmodigt end hun plejede:
"Ja, daddy, kom nu." Hun trak Frank af sted mod
kælderdøren. Ankommet til kælderen sagde Frank:
"Tag din kjole af."
Kelly tog straks kjolen af.
Frank betragtede sin datter: Ni år. Med stærke
muskler, glat hud og lyse krøller omkring sit hjerteformede ansigt. Hendes brystvorter lavede små buler i
undertrøjen. Maven buede stadig frem som hos en lille pige, og hvor hendes lår mødtes under maven viste
en bule i trusserne omridset af hendes uskyldige lillepigekusse.
Kelly stillede sig foran Frank. Det prikkede i hendes
kusse.
"Prikker det, Kelly?"
Kelly blev overrasket. Hvordan kunne Frank vide at
det prikkede? Det var jo hendes lille hemmelighed.
"Nej, det … "
Kelly havde aldrig før været genert over for sin far.
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"Prikker det i lårene eller - andre steder?"
Kelly rystede på hovedet.
"Nu lyver du vist. Det er meeeget uartigt at lyve."
Kelly kunne godt lide at være uartig.
Frank skubbede til elastikken i hendes trusser.
"Prikker det slet ikke?" vedblev han.
Kelly kneb læberne sammen, mens hun kæmpede
for at stå stille, men uvilkårligt fløj hendes hænder
ned.
"Stå ordentligt, flyt hænderne!"
Frank tog fat i trussernes overkant.
"Har du lyst til at tage undertøjet af inden jeg binder dig?"
"Daddy!" gispede Kelly, "det er uartigt."
"Det er også uartigt at lyve, Kelly."
Kelly tøvede et øjeblik.
"Du må ikke kigge!" fnisede hun, mens hun smøg
sig ud af undertøjet.
"Hop op på bordet, Kelly."
Kelly hoppede op på Franks arbejdsbord, Frank
bandt hende til bordet med velcroremme og lagde en
pude under hendes ende. Hun kæmpede mod remmene, men mest for sjov, for i virkeligheden elskede hun
at være nøgen og bundet og udstillet.
"Jeg har noget nyt til dig i dag, Kelly. Det hedder Pigetortur."
"Hvad er Pigetortur, daddy?"
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"Noget man giver til små uartige piger som lyver."
Da Frank for nogle måneder siden havde introduceret
sin datter til bindeleg, havde han ikke forestillet sig at
det ville blive så fornøjeligt, og at hun ville være så
villig. Han havde mest tænkt sig at fantasere om det,
men Kelly elskede det, og denne gang skulle være
noget særligt. Han havde aldrig før bundet hende helt
nøgen - og han havde aldrig før torteret hende med en
gåsefjer!
Frank så ned i Kellys blå øjne i det kønne ansigt
omkranset af uordentlige lyse krøller. Hun var uimodståelig. Han lod blikket glide videre til hendes flade
bryst og de små brystvorter som strittede op mod
ham.
"Daddy!" lo Kelly, "du lovede ikke at kigge!"
Frank smilede polisk. "Vi lyver begge to, skal jeg
slippe dig fri?"
Kelly rystede forsigtigt på hovedet.
"Det tænkte jeg nok, du er virkelig en uartig lille
pige."
Frank fortsatte, "Pigetortur begynder . . . her."
Han satte en finger på den ene af Kellys
brystvorter. Det var det mest fantastiske Kelly nogen
sinde havde oplevet. Frank satte en finger på den
anden brystvorte.
"Nå, Kelly," sagde han, "prikker det nu?"
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Kelly åbnede munden halvt, og Frank gav sig god
tid. Roligt kørte han rundt med fingerspidserne på
Kellys brystvorter. Trykkede, skubbede, klemte. Derpå
ned ad siderne til Kellys ribben. Han satte sine læber
mod Kellys og hviskede:
"Kan du li' Pigetortur?"
"Åh, daddy!" gispede Kelly.
Frank greb en stor gåsefjer som lå parat, bøjede
den og kælede forsigtigt Kellys bryst. Langsomt
bevægede han den kælende fjer ned over ribbenene
til navlen. Spidsen af gåsefjeren nåede Kellys mave
lige over kussen. Her kælede og prikkede fjeren i lang
tid. Derefter indersiden af lårene og til allersidst
kussen.
Kelly elskede det Frank gjorde. Det kildrede så hun
næsten ikke kunne holde det ud, så dejligt var det at
få Pigetortur på kussen.
Frank standsede, men straks efter mærkede Kelly
sin fars tunge. Tungen kom indenfor, den fandt et sted
i kussen som den slikkede og slikkede og slikkede
indtil …
I nogle dage derefter havde Frank travlt og kom sent
hjem fra arbejde, men en aften, mens han læste avis,
hoppede Kelly op på hans skød.
"Hvad så?" spurgte Frank.
Kelly så skælmsk op: "Se Daddy.” Hun viste Frank
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den store gåsefjer. ”Jeg har været uartig i dag!"
"Hmm," brummede Frank. "Så bliver jeg nødt til at
give dig Pigetortur."
Kelly sprang ned og løb mod døren til kælderen
med fjeren i hånden. Med et smil lagde Frank avisen
fra sig og fulgte efter Kelly.
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