Kvindeuniversitetet
Udsigten til at få nødderne skåret af af en
billedskøn studine kan nok få enhver mand til at
styre sine lyster. Men de studerende ved
Kvindeuniversitetets Center for Eksperimentel
Seksualitet er dygtige og tager gerne imod en
udfordring.
Okay, denne gang fik de mig. Jeg vil ikke kede læserne
med detaljer, men bare anføre at dommeren (den
dumme kælling) og hendes skide nævninge fandt mig
skyldig i at have introduceret en meget ung pige til
sexlivets mystiske verden. Jeg forsvarede mig med at
jeg ikke kendte pigens nøjagtige alder, men
dommeren mente at tilstedeværelsen af pigens
skoletaske såvel som hendes yndlingsdukker på
gerningsstedet burde have afholdt mig fra at udøve
min alternative missionsvirksomhed.
Straffen for den slags uheldig opførsel var velkendt:
'Korrektiv nulstilling'. Det var en eufemisme for at
overføre mig til Kvindeuniversitetets Center for
Eksperimentel Seksualitet og tvangsmasturbere hver
eneste dråbe sperm ud af mig. Når der ikke var mere
at komme efter, ville jeg blive kastreret som led i
undervisningen. Det kaldte de for korrektiv nulstilling.
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Jeg kan stadig huske dommerens ansigtsudtryk da
hun oplæste dommen. Hun havde et glimt i øjnene
næsten som om hun blev liderlig af det, men jeg fik
ikke yderligere mulighed for at dvæle ved indtrykket
da jeg umiddelbart efter blev ført ud til den ventende
bil – en hvid van med reklame på siden:
'Kvindeuniversitetet – Center for Eksperimentel
Seksualitet'.
Man kan ikke sige det var en særlig anonym
overførsel.
Chaufføren var en tiltrækkende brunette på
omtrent min alder – det vil sige midt i trediverne, og
da jeg var lænket fast til sædet ved siden af hende,
drejede hun sig mod mig og spurgte:
"Dit første besøg på centeret?"
"Meget morsomt," svarede jeg fladt. Mens jeg talte
skete en anden morsom ting. Min pik voksede. Måske
var det på grund af følelsen af at være låst fast til
sædet eller måske som følge af min viden om, at
kvinden ville aflevere mig til 'korrektiv nulstilling'.
Da vi svingede ud, sagde hun:
”Mange mænd får ståpik af det her. Nogle af dem
endda så meget at de beder mig om at hjælpe dem til
at få den ned. Det kan der naturligvis ikke være tale
om – firmapolitik."
Fandens. Min stådreng var tydelig i de tynde
bomuldsbukser, som fængslet havde udstyret mig
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med, og kvinden havde sans for humor. Hver gang
min erektion begyndte at skrumpe, slikkede hun sine
læber forførende eller kom med en provokerende
bemærkning der fik den til at springe op igen.
Efter en times kørsel på den måde nåede vi til
Kvindeuniversitetet og kørte ind i en underjordisk
ankomstcentral. Et par enorme lebbere i vagtuniform
tog mig ud af van'en.
"Nå, der har vi pigerne," sagde min chauffør, "ser
jeg dig igen om et par dage sportsmand?"
Hun tilføjede blødt, "jeg håber, vi kan have lige så
meget sjov på turen tilbage."
Hun havde virkelig sans for humor.
'Pigerne' lempede mig ned ad gangen til et
flisebelagt rum som var tomt undtagen for et smalt
bord. Jeg bemærkede desuden gulvafløbet og
vandslangen på væggen. En ældre sygeplejerske med
myndig fremtræden og orientalsk udseende tog imod.
"Goddag, jeg hedder Cindy Wong, jeg er din
administrator, har du nogle særlige
helbredsproblemer som vi bør kende til? Allergi,
hjerte eller andet som vi skal tage i betragtning?"
Jeg rystede på hovedet lettere lamslået af hendes
hurtige spørgsmål og professionelle optræden.
"Udmærket, så kan vi begynde med det samme,"
sagde hun samtidig med at hun tog kappen af en
injektionssprøjte. "Det er bare et beroligende middel
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som afholder dig fra at blive vanskelig.
Hun stak uden videre smalltalk nålen i armen på
mig og skubbede stemplet i bund. Det havde hun ikke
behøvet. Jeg havde ikke den mindste trang til at være
voldelig over for de to lebbere der begge var et hoved
højere end mig. Efter nogle minutter følte jeg mig
svag – som om mine arme og ben var belemret med
tunge vægte.
Cindy Wong mumlede (forekom det mig).
"Du ser ud til at være klar."
Jeg kunne kun bevæge mig i slowmotion, og den
tydeligt nok erfarne Cindy klædte mig uden videre af.
Lebberne løftede mig op på eksaminationsbordet som
var jeg en kludedukke, og femten sekunder senere var
jeg effektivt fikseret med armene trukket ned under
bordet, anklerne krydsede og knæene holdt ud til
siden. De to lebbere traskede ud af lokalet. For dem
var det vel bare endnu en dag på kontoret.
Cindy Wong nærmede sig med en barberkniv.
"Rolig," sagde hun."Jeg skal bare fjerne dine
kønshår, det er de studerende der foretager
kastrationerne."
Jeg tænkte at det jo altid er godt med redelig
oplysning fra det offentlige.
Min pik blev nok en gang godt stiv da den mærkede
Cindy Wongs erfarne fingre, mens den kolde
barberkniv skrabede mine testikler.
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"Hvordan føles det cowboy?" drillede hun, og jeg
måtte indrømme at hun virkelig fik mig tændt. Det lod
til hun kunne lide det, for hun fortsatte.
"Jeg kunne godt have lyst til at skære dem af selv."
Hun gav mine kugler et fortroligt klem.
"Beklager," sagde hun og gav slip med et grin. "Vi
er nødt til lade de unge komme til. Det kunne ellers
være sjovt."
Jeg var tæt på at eksplodere, men der var ikke
noget jeg kunne gøre for at lette spændingen. Cindy
bevægede sig mod døren.
"For resten, selvom jeg ikke deltager direkte, så vil
jeg være der. Så tænk på at jeg får en pragtfuld
orgasme, når du gør det – særligt den sidste gang!"
Dermed steppede hun ud af rummet.
"Hvad nu?" tænkte jeg som jeg lå der ubevægelig
og alene. Jeg så mig lidt rundt og bemærkede at flere
af væggene var store spejle. "Må være envejs," sagde
jeg halvhøjt til mig selv.
"Helt rigtigt partner."
Jeg løftede hovedet og kunne dårligt tro hvad jeg
så. Ind i rummet trådte en totalt nøgen, vanvittigt
velskabt pige. Hun var naturligt rødhåret, med frisk
hud, naturlige fregner og små, meget naturlige
bryster. Hun kunne højst være 15 – 16 år gamme. Et
lille vred i hofterne når hun skred frem, og den
fleksible kurve i hendes ryg hviskede, 'kom og tag mig
5

hvis du kan, din gamle gris', hvilket lå en del uden for
min formåen på dette tidspunkt. Dernæst observerede
jeg hendes hænder; smalle, med lange fingre og
veltrimmede negle. Mine pung strammede kraftigt op
da jeg overvejede, hvor mange mænd disse
velmanicurerede hænder havde kastreret.
"Hej, jeg hedder Amanda, jeg er
førsteårsstuderende," sagde hun med kurrende
stemme, men samtidig i en forretningspræget tone.
"Halløjsa!” udbrød jeg idet jeg for et øjeblik glemte,
at denne lille yndighed var kommet for at foretage en
korrektiv nulstilling, "er det meningen jeg skal bolle
dig?"
"Jeg tror ikke du helt forstår situationen,"
returnerede Amanda. "Du skal ikke bolle nogen som
helst. Du skal sprøjte sperm så din hjerne går i
selvsving, og når jeg vurderer du ikke har mere at
handle med, skærer jeg nødderne af dig. Desuden er
der forsamlet en del andre interesserede bag ruderne
som vil overvære proceduren."
Det fik min pik til igen at tabe gejsten. Hendes smil
videde sig ud til et grin, "nu tror jeg at vi forstår
hinanden."
Shit! Tænkte jeg. Den bitch vil virkelig kastrere
mig!
Tanken kvalte effektiv enhver lyst som jeg eventuelt
havde haft, og min hjerne racede afsted for at finde en
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udvej. Jeg kom til at tænke på hvad Amanda lige
havde sagt om at have noget at handle med. Hvad nu
hvis Centeret ikke kunne opfylde alle de krav som
retten havde stillet. Hvis Amanda ikke kunne få mig til
at levere det krævede materiale, altså hvis jeg
nægtede at fyre kanonen af, ville hun så undlade at
kastrere mig?
"Hvad hvis du ikke kan få mig til at sprøjte?"
spurgte jeg. Amandas øjne glimtede, og hendes
stemme blev lysere.
"O la la, så du tror ikke jeg kan få dig til at sprøjte?
Du er ikke den første mand som har fået den ide. Men
vi skal følge reglementet her på centeret, og der er
faktisk en mulighed for dig. Hvis jeg ikke kan få dig til
at sprøjte to gange, to orgasmer, så løser jeg
remmene, og du er fri til at gå herfra, – intakt
cowboy."
"Hvis du ikke kan få mig til at levere to portioner
sperm, så er jeg altså ude?"
"Sådan er det."
Prima! tænkte jeg, det bliver piece of cake. Alt hvad
jeg behøver er at forholde mig rolig. Jeg kan sgu godt
kontrollere mit sexliv! På dette punkt følte jeg mig
sikker. End ikke tilstedeværelsen af den lille
mejeririgtige skønhed ville være nok til at jeg mistede
nødderne.
"Men inden det er din tur," fortsatte hun. "Så er der
7

en anden fyr som også skal nulstilles. Når det er
muligt, giver vi jer fyre chancen for at se hele
proceduren inden I selv skal optræde. Derfor får du
lov at se på at jeg ordner din meddonor."
Amanda drejede mig mod et af spejlene, hun
dæmpede lyset og skred ud ad døren. Lyset i det
tilstødende rum blændede op. Jeg kunne klart se
igennem spejlet. Rummet var magen til mit. Døren gik
op og Amanda skubbede et eksaminationsbord ind
med en fyr midt i trediverne (lige som mig) og
fastgjort til bordet på samme måde som mig. Bordet
blev placeret midt rummet over afløbet så jeg havde
frit udsyn til mandens genitalier. Amanda trak et
rullebord frem med et pænt udvalg af kirurgiske
instrumenter; skalpeller, plastikstrips, diverse
klemmer og dildoer. Hun løftede en skalpel. Hendes
fascination af instrumentet bekymrede mig. Så vidt
jeg kunne se, var hendes brystvorter blevet mere
fremstående og hendes kinder blussede. Jeg var tæt
nok på til at bemærke en rytmisk dunken i hendes
halspulsåre da hun så direkte på den bundne mand,
og jeg tror faktisk hun slikkede sine læber. Min pik
blev tykkere ved synet af hendes elegante greb om
skalpellen.
"Uh! Det er ikke noget godt tegn," tænkte jeg idet
jeg følte hendes seksuelle udstråling gennembore mig
tværs gennem glasset. Amanda gned fyrens halvstive
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lem. Da hun var tilfreds med resultatet, bøjede hun
sig ind over ham så hendes lange røde hår strøg over
hans mave. Hun åbnede sin kønne mund og drillede
kanten af pikhovedet med tungespidsen. Derpå
sænkede hun munden ned over lemmet. Manden fik et
sjovt udtryk i ansigtet da hun tog hans lem dybt ned i
halsen.
Efter en passende tid trak hun sig lidt tilbage, men
beholdt pikhovedet i munden. Hun lavede øjenkontakt
med manden og tog ham derpå igen langt ned i
halsen. Denne gang klemte hun mandens kugler
rytmisk imens lemmet gled ned i hendes hals. Mit
eget lem glødede, og min pung trak sig helt op under
maven.
Anden gang var for meget for manden. Da Amandas
næse pressede ned i området lige over pikken,
stivnede hans krop, og hans hofter bøjede op den
smule remmene tillod. Amanda trak sig tilbage til kun
pikhovedet var mellem hendes læber. Hun ændrede
grebet om mandens pung så hendes tommel og
pegefinger holdt testiklerne og fortsatte med at slikke
pikhovedet, mens hun nappede testiklerne med
præcise små nap. Med en voldsom rysten splattede
fyren en eksplosion af sæd mod hendes ansigtet. Efter
flere sekunder slap hun. Hun tørrede spermen af
ansigtet og kiggede ind mod mig med hånden strakt
op. Jeg kunne ikke høre, om hun sagde noget, men
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meningen var klar nok; det var første gang.
Med øvet hånd tog hun fat igen med at stryge
pikken til fuld aktion. Hendes slanke fingre og faste
håndflader manipulerede det glinsende pikhoved til
det lignede en moden blomme. Hun sagde noget til
manden og da han løftede hovedet, satte hun en dildo
mod hans numsehul. Uden at tage hensyn til manden
greb hun hans kugler, satte neglene hårdt i og stødte
dildoen op med den anden hånd. Manden kæmpede i
remmene. Amanda masturberede ham med den ene
hånd og tog en kabelstrip med den anden. Hun
strammede kabelstrippen om pungen. Derpå skiftede
hun fra masturbation til slikning af pikhovedet imens
hun yderligere trak hud ned gennem kabelstrippen for
at sikre at kuglerne var lokaliseret under
kabelstrippen.
Det var tid for sidste akt, point of no return.
Manden svajede op i ryggen. Amanda holdt
pikhovedet mellem læberne, med tungespidsen kunne
hun nøjagtigt føle hvor tæt manden var på at
ejakulere.
Ophidselsen nåede sin top, og manden begyndte at
vise tegn på at han snart ville ejakulere. Amanda tog
skalpellen der lå parat. Hun havde røde pletter på
kinderne nu da målet var inden for rækkevidde;
nemlig et par spændte nødder overladt til hendes
fornøjelse. Hun blev ved at holde pikhovedet mellem
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læberne, mens hun klemte testiklerne frem og satte
skalpellen mod den stramme hud. Hun vidste at
manden kunne mærke det kolde stål.
Amanda klemte rytmisk om testiklerne. Hendes
øjne var rettet mod skalpellen. Den lette prikken af
skalpellens spids var det som skubbede manden ud
over kanten. Med et vældigt ryk i kroppen rullede
hans øjne bagover samtidig med at en massiv strøm af
sperm ramte rødhårede Amandas mund og flød ud
over hendes læber. Amanda ventede til det første
voldsomme sprøjt var ovre, så trak hun kniven ned
over den spændte pung fra basis af pikken til
bagsiden af pungen. Skalpellen lavede et rent snit.
Det vedholdende pres med den anden hånd tvang
snittet til at åbne sig og afsløre pungens indhold af
blodårer, nerver og – selvfølgelig – de to nødder klar
til at blive løftet ud.
Amanda var en mester i timing. Smerten ved at få
pungen skåret op – og utvivlsomt også smerten over
at sige farvel til kronjuvelerne – var perfekt timet
med mandens anden eksplosion som bragte ham til
orgasme med større intensitet end hvad der havde
været muligt med andre midler. Der var ingen
usikkerhed eller nåde i Amandas håndværksmæssige
færdigheder. Med et liderligt glimt i øjnene pressede
hun testiklerne ud af pungen og skar dem af. Der kom
ikke meget blod. Kabelstrippen gjorde sit job, og
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Amanda rejste sig med mandens testikler i hånden.
Hun vendte sig mod spejlet som jeg betaget stirrede
igennem, løftede hånden og vinkede til mig.
Ti minutter efter kom Amanda ind til mig
skubbende rullebordet med instrumenter foran sig.
"Nå," spurgte hun."Hvad syntes du om
forestillingen?"
Jeg surmulede.
"Er man nu pludselig kommet i det tavse hjørne,"
fortsatte hun da jeg opretholdt min fornærmede
tavshed. "Det er det sædvanlige med jer gutter, I vil
aldrig tale om jeres følelser."
Amanda klirrede med instrumenterne på
rullebordet.
"Så er det din tur cowboy, det ligner en nem
opgave."
Jeg mærkede Amandas læber lukke sig om hovedet
på min pik. Næste gang hun sagde noget, var det
henvendt til samtaleanlægget ved døren.
"Hej piger, gider I rydde op herinde, så mødes vi i
kantinen når I er færdige. For resten – skal I noget i
aften?"
Jeg indså at dette blot havde været en helt
almindelig dag i Center for Eksperimentel Seksualitet.
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