Tante
”Tag dit tøj af!”
Tante lød meget bestemt. Hendes to døtre på 12 og
13 år holdt sig for munden af lutter fnis. Deres fætter
var lidt ældre end dem, han var fjorten. Pigerne fniste
ved tanken om at han skulle tage sit tøj af mens de
kiggede på. Han var frygtelig genert og forvirret, men
Tante var ubøjelig.
"Det hele", sagde hun. Fætter tog til sidst sine
underbukser af. Han holdt hænderne foran sig.
"Tag hænderne væk", sagde tante. Drengen måtte
gøre hvad der blev sagt. Pigerne kiggede ophidsede
på fætterens kønsdele. Han havde en lille smule hår
lige over pikken. Så begyndte hans pik at vokse. Han
blev fuldstændig mørkerød i ansigtet og drejede sig
væk.
"Vend dig om så pigerne kan se dig," sagde tante.
Drengen vendte sig om mod sine kusiner.
"Du skal ha' smæk.”
Fætter så over mod sine kusiner.
Tante sagde: ”Pigerne har godt af at se hvad er
sker med uartige drenge. Ræk hænderne frem.”
Han fik en snor om håndleddene som gik til en krog
i loftet. Tante strammede snoren, indtil fætter stod
med hænderne højt over hovedet, mens pigerne ivrigt
kiggede på hans pik. Tante gav ham nogle slag med en

lille ridepisk til han fortvivlet dansede omkring for at
undgå slagene. Men jo mere han dansede jo mere
havde pigerne at se på, fordi hans kønsdele vippede
og vippede og vippede.
Til sidst stoppede tante. ”Nu er det nok med det,”
sagde hun. Hun trak en stol hen bag fætter og satte
sig. Hun klemte sine ben rundt om fætters ben så han
ikke kunne bevæge sig. Kusinerne lænede sig
spændte frem. Tante lagde hænderne rundt om
fætter. Så masturberede hun ham, selvom han
begyndte at græde. Til sidst sprøjtede pikken lige ud
mod pigerne, der fniste.
Derefter blev fætter sluppet fri. Men fra den dag
var det kusinerne der bestemte alting når de var
sammen.

