Sengetid
Tre søde børn bliver fotograferet nøgne.
I min tid som ungkarl var jeg ofte barnepige for mine
venners børn. Jeg var også en ivrig amatørfotograf og
skød alle de billeder jeg kunne komme af sted med.
Det kunne være hvad som helst, men jeg var særlig
glad for at fotografere børn. Min billeder var populære. Mine venner elskede dem og brugte dem som
julekort. Alle havde tillid til mig, jeg var en tiltalende
ung mand og efterstræbt som andet end barnepige.
De vidste ikke at jeg også tog pornografiske billeder
af børnene, når jeg fik chancen. Jeg har stadig en fin
samling fotografier fra den tid som jeg kun viser til
helt særlige venner, der forstår at sætte pris på den
slags.
Nogle gode billeder fik jeg en aften hvor jeg passede tre småunger i seksårsalderen. De hed Mary,
Lilly og Stefan. Vi havde en pragtfuld aften med sjov
og narrestreger, hvor jeg fik skudt nogle af mine
bedste billeder. Fra forældrene havde afleveret ungerne hos mig, fik jeg det fuldstændig som jeg ønskede
det med de tre søde størrelser. Og de elskede det!
Da forældrene var gået, var det tid for bad. Jeg
puttede dem alle tre i mit store badekar, de pjaskede
overstadigt i det varme vand. Jeg tog de første bil1

leder, som var ganske almindelige. Børnene synes det
var sjovt at blive fotograferet. De hoppede rundt uden
tøj på indtil jeg fik dem i nattøjet. Pigerne havde de
sødeste små natkjoler, Stefan havde en løs pyjamas.
Jeg klædte også selv om til nattøj, men var klar med
fotografiapparatet. Vi sad på det bløde gulvtæppe tæt
sammen med ryggen mod sofaen og så tegnefilm på
video. Ungerne sad på mine ben, jeg holdt dem tæt
mens vi fnisede og masede.
Efter filmene blev det endnu bedre. Vi legede
brydekamp, jeg holdt dem, klemte dem og kildede
dem.
Så var det jeg fik ideen. Jeg havde noget chokolade
med en smule sjov kemi som jeg havde købt for et
stykke siden. Man blev dejligt uhæmmet af det, og
dagen efter kunne man ikke rigtig huske hvad man
havde foretaget sig.
"Vent lidt," råbte jeg, "jeg har chokolade."
Jeg delte ud. Kun små stykker som jeg mente ville
passe til deres små kroppe. Derpå tumlede vi videre
til alle var varme og blussende. Jeg havde længe
drømt om at lave bondagebilleder med børn. Det var
det jeg håbede på kunne lykkes nu.
"Skal vi lege bindeleg," spurgte jeg, "ligesom
indianerne, så skal vi se om I kan slippe fri?"
"Jah," råbte de i munden på hinanden.
Jeg havde en masse slips som kunne bruges til
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legen og bad dem om at tøjet af. De gjorde straks som
jeg sagde, de tænkte slet ikke på at de var nøgne. De
havde jo også lige været i bad sammen.
"Læg jer ned på gulvet ved siden af hinanden, hvem
vil bindes først?"
"Mig, mig, mig," ivrede de i munden på hinanden.
"Hænderne om på ryggen."
Jeg bandt deres hænder med slips.
"Værsgo, nu kan I se, om I kan komme fri."
Chokoladen virkede. De jublede, hoppede, væltede
og trimlede. Imens fotograferede jeg på livet løs. Jeg
havde udsigt til det hele; to dejlige små kusser mellem
sprællende ben og Stefans lille manddom der vippede
og vippede.
"Det er sjovt," råbte de.
Jeg kildede dem mens de vred sig på gulvet. Først
Mary. Hun hvinede af fryd.
"Er det dejligt?"
"Det kilder!"
"Kan du lide det?"
"Ja ja"
"Jeg vil også kildes," råbte Lilly og Stefan. Jeg
kildede dem alle tre, og jeg kildede dem mer og mer
de frække steder. Jeg kildede Mary lige på hendes
spalte. Hun hvinede henrykt, "Min tissekone kilder!"
"Også mig," råbte Lilly, "du skal også kilde mig.”
"Også mig!" råbte Stefan.
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"Læg jer på maven," sagde jeg. De trillede rundt.
"I skal kildes på tissekonen," råbte jeg. Jeg tog først
Mary og spredte hendes ben mens hun lå på maven.
Så kildede jeg hende op ad inderlårene helt op til
kussen. Hun hvinede af grin. Jeg gjorde det samme
med Lilly. Derefter Stefan. Jeg kildede hans små
nosser, så han fik en sød lille stådreng.
"Det er sjovt," råbte han.
"Lig stille mens I bliver fotograferet."
Jeg tog en flok billeder af dem mens de lå på maven
med numserne i vejret.
"Nu slipper I fri."
Jeg tænkte det var på tide at få dem gjort rolige og
puttet i seng, men de blev ved at fjolle og grine og
kravle på mig. Så sagde jeg at jeg ville binde dem og
lægge dem i seng.
”Jah,” råbte de. Jeg bandt dem igen, lagde dem
nøgne ned i deres senge og aede dem til de faldt i
søvn. Så tog jeg de sidste herlige billeder af nøgne
bundne børn som sov blidt.
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