
Tassleken i skogsgläntan! 

I denna ”tass-fabel” är jag mitt mänskliga jag – Mikael – och blir tassdominerad av underbara djur! 

Jag gick ute i skogen en eftermiddag och i en skogsglänta möter jag de båda drakarna Thaz och Draxi. Thaz 

är en gul drake med rött hår och Draxi är en blå drake med vitt hår. 

De frågar om jag vill vara med om något kul, jag svarar ja. 

Thaz säger att de vet att jag gillar tasslekar och att bli tassad på, jag svarar att det tycker jag om och gärna 

ställer upp på för underbara djur! 

Thaz och Draxi brottar ner mig på marken, drar av mig kläderna utom kalsongerna. De binder mina 

handleder och fotleder vid 4 pinnar som är nerslagna i marken medans de fnissar.  

Sedan kliver Thaz upp på mig och trampar runt på min mage och mitt bröst, jag gillar det och känslan av 

hans mjuka men svala drakfötter. Draxi kliver också upp på mig och med två drakar ståendes på mig så blir 

det rätt tungt. De kramar om varandra. Thaz tittar ner på mig och ler, sätter sin drakfot i mitt ansikte och 

säger åt mig att slicka, jag gör självklart detta. Forstätter att slicka länge. Thaz sätter sin andra drakfot i 

mitt ansikte och säger åt mig att slicka den också och självklart gör jag det. Sen säter Draxi sin ena drakfot 

i mitt ansikte och säger åt mig att slicka den och självklart ör jag detta och sen får jag slicka den andra. 

Thaz och Draxi börjar sedan att trampa runt och dansa på min mage och bröst medans de fnissar och de 

håller på rätt  länge.  

Sedan kommer tre sergaler, en kvinlig sergal med rosa päls och två hansergaler. Den ena med grå och vit 

päls och den andra med vit och gul päls.  

Thaz och Draxi kliver av mig. Den rosa sergalen sätter sig på stubben bredvid och sätter upp sina tassar i 

mitt ansikte och säger åt mig att jag ska slicka dem. Självklart gör jag detta och slickar hennes trampdynor 

länge och omsorgsfult medans den grå/vita sergalen och den gul/vita sergalen kliver upp på mig och 

tassar runt på mig. 

Den rosa sergalen sticker sina tår i min mun och jag suger på dem, hon tycker det känns skönt medans 

den grå/vita sergalen och den gul/vita sergalen forstätter tassa runt på mig. 

Sen kliver alla tre sergalerna upp på mig och börjar tassa runt på mig medans de fnissar och de tycker jag 

är skön att ha under deras tassar. 

Strax kommer också två robusta rävhannar och en skunk, de kliver upp på mig också och tassar runt på 

mig. Det blir inte nådigt att ha 3 sergaler, 2 rävar och 1 skunk som tassar på mig samtidigt. De håller på 

länge och det blir tassning och att få slicka trampdynor om vart annat under en rätt lång tid. 

När solen börjar gå ner så knyter de loss mig, rätt öm och slut men glad att jag kunnat tjäna de underbara 

djuren som deras tassleksak, för att tacka dem så lägger jag mig platt ner och kysser deras tassar och sen 

går både rävarna, skunken och sergalerna över ryggen på mig. 

Klär sen på mig och börjar gå hemåt. Så jag är hemma innan det är helt mörkt. 

Mvh: Djurvän 4ever! 


