Smagen af hævn
Hævnen smager sødt, siger man, men den kan
også smage af grill.
Jenny så sig omkring. Hun stod i en lille lysning i
skoven som rummede hendes campingvogn og udstyr
af den slags campister omgiver sig med; klapbord,
stole, udendørs køkken, tørrestativ osv. Desuden et
gammelt gyngestativ som lod til at have stået længe
på pladsen. Gyngen var borte og erstattet med et
system af reb og drejehjul. Alt i alt var Jenny tilfreds.
Hun havde købt stedet for nogle måneder siden og
indrettet det efter sine særlige behov.
På jorden mellem gyngestativets stolper lå Martin
og sov. Af og til gav han et lille ryk som tegn på at han
var ved at vågne.
Jenny flyttede klapbordet hen til gyngestativet. Hun
dækkede bordet med en ren, hvid dug. På dugen
lagde hun de instrumenter hun skulle bruge når
Martin vågnede. Alt blev arrangeret pertentligt. Hun
tændte gasblusset og satte en lille gryde med
olivenolie over flammen.
Martin mumlede lidt, mens Jenny ordnede de sidste
ting. Hun fornemmede Martins blik på sig og følte et
gys af forventning lige som ved sin første date med
Martin.
”Hej Martin, rart du kunne blive til middag.”
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Jenny greb om et drejehjul. Hjulet hvinede en smule
da rebene strammedes og løftede Martin fra hans
liggende position indtil han forvirret hang mellem
gyngestativets stolper med arme og ben spredt vidt
ud. Martin var stor. Hans hænder kunne næsten nå
gyngestativets øverste hjørner og hans fødder var tæt
på stativets stolper. Kun hans tæer rørte jorden. Han
ville have skreget hvis ikke det var for den effektive
læderkugle der sad stramt mellem hans kæber. Jenny
smilede lidt distræt og mest til sig selv da hun med en
saks klippede Martins tøj i strimler, som faldt ned
omkring ham.
Jenny var sky af sig. Hun blussede når hun modtog
komplimenter. Hendes foretrukne sport var at
svømme om natten. Det havde gjort hende adræt
trods hendes beskedne størrelse, og hun var
hemmeligt stolt af sin veltrimmede krop. Eller hun
havde været det indtil den nat på stranden.
Mens hun klippede Martins tøj, nynnede hun en
lille melodi for sig selv. Et øjeblik tænkte Jenny at hun
måske overdrev en smule, men da det sidste stykke
stof faldt fra Martin, og hun betragtede det
torturinstrument som havde pint hende så
ubarmhjertigt den nat, vidste hun, at hun gjorde det
rigtige. Otte tommer lang, tyk og tung hang den
mellem Martins ben, obskønt anmassende. Jenny
huskede smagen af den da han pressede den mod
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hendes gane, så hun troede hun skulle kvæles. Hans
store kugler havde dasket mod hendes ansigt inden de
udtømte deres kvalmende indhold i hendes mund.
Jenny kæmpede sig fri af mindet. Med en
barberkniv fjernede hun Martins kønshår. Hun tog sig
god tid, pertentlig som hun var. Martins pik, nosser og
maveskind blev glatte som på en tiårig spejderdreng.
Pikken reagerede ved behandlingen - parat til
morskab. Min morskab denne gang, tænkte Jenny.
Pikken vippede yderligere da Jenny hjalp den på vej
med et par strygninger. I tyve sekunder trykkede hun
den fast mod Martins maveskind. Her forblev den da
hun gav slip. 'Limer alt på tyve sekunder' stod der på
den hurtigtørrende cyanolim hun havde købt til
formålet. Det passede, og nu var der fri adgang til det
egentlige mål: Martins nosser.
Næste fase krævede en rolig hånd. Med en spids
brodersaks stak Jenny hul i pungen øverst i den ene
side og klippede hele vejen rundt indtil hun forsigtigt
kunne krænge huden af og frigøre indholdet. Det
blødte næsten ikke da Martins kronjuveler hang frit
under ham i blodkar, nerver og sædledere. Blege,
blanke og fugtige. Frisk luft er godt for helbredet,
tænkte Jenny. Det var længe siden hun sidst havde
følt sig så glad.
Med vilje havde Jenny ikke spist hele dagen. Hun
løftede messingskålen af gasblusset. Det sydede da
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Martins nosser forsvandt ned i den kogende olie, og
Jenny følte en svag skuffelse over at det snart var
forbi, men følelsen afløstes af stolthed over at hun var
lykkedes med projektet. Da æggeuret ringede
fjernede Jenny gryden. Med saksen klippede hun de
stegte, rygende kugler af og lagde dem på en
tallerkenen. Hun hældte et glas vin op - dyr vin - og
løftede glasset.
”Skål Martin, jeg er glad for du kunne komme.”
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