Kosovo i vore tanker
Sådan gjorde vi i Kosovo.
Soldaten er ung, og den fremmede pige er højst 10
gammel, men hun tilhører fjenden, derfor kan
soldaten gøre hvad han vil. Hvad vil han? Lad os som
gode kammerater give ham nogle forslag.
Tag hende ved hånden og gå hen i et af de forladte
huse. Hun begynder
sikkert at græde:
'Jeg vil hjem', 'jeg
siger det til min mor'.
Giv hende et stykke
tape for munden. Vær
ikke brutal, men rolig
og bestemt. Tag skoene
af hende og sæt hende
på et bord (der er et
gammelt bord i huset).
Bind hendes ankler til
bordbenene. Læg
hende bagover og træk
hendes bluse op. Fordi bordet er kort, får hun hovedet
ud over bordkanten. Bind hende i den stilling.
Nu er hendes mave og bryst nøgent, men hun har
stadig shorts på. Klem om hendes kusse. Man kan
mærke kussen gennem stoffet. Små pigers kusse
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stikker frem som en fast bule, og vores lille
sigøjnertøs kan ikke rokke sig af stedet mens vi
beføler hende. Vores kønne lille pigebarn ligger på et
bord i et forladt hus i et krigshærget land. En yndig
sigøjnertøs med mørkt hår og brune øjne. Hun er iført
et par små shorts. Hovedet er bøjet bagover, arme og
skuldre holdt fast mod bordpladen. Hun kan ikke
skrige. Det eneste hun kan, er at vente.
Hvis hun bliver voksen, (men det bliver hun aldrig)
får hun kulsorte hår på kussen (men det får hun
aldrig). Hun er et tilfældigt offer i en krig. Måske
foregår dette i Kosovo. Der sker jo så meget i Kosovo.
Jo, - jeg tror det er Kosovo, og lejesoldater som du og
jeg har visse privilegier som ikke er nævnt i
kontrakten. Når vi kommer hjem, bliver vi igen helt
normale mennesker. Vi gifter os med et par søde
kvinder fra pæne familier og får nogle søde
middelklassebørn. Men i hjernens krinkelkroge
gemmer vi på mindet om en lille sigøjnertøs som vi
engang torterede ihjel - just for sexual pleasure.
Husker du da vi slukkede vores smøger på hendes
bryst? Kan du huske, da vi snittede i hendes mave, og
den lille krop rystede? Husker du hendes fødder med
brændende papir mellem tæerne? De mørke øjne, det
smukke ansigt, den lille kusse? Kan du huske hvad vi
gjorde ved hendes kusse. Husker du da hun ikke
kunne leve mere, og vi stak huller gennem hendes
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hæle og sømmede hende op på væggen hvor
forældrene senere kunne finde hende.
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