Eksperimentet
Seksuel tortur og aflivning af en teenagedreng
Han er femten år gammel – med slanke lemmer og et
fintbygget ansigt. De to kvindelige assistenter som
forestår afklædningen, er ikke meget ældre - måske
seksten eller sytten. Drengen holder genert hænderne
foran sig hvilket får pigerne til at smile.
En tredje kvinde er til stede. Hun er i begyndelsen
af halvtredserne og udstråler lægelig autoritet.
Autoritet understreges af hendes påklædning; en
lysegrøn operationskittel med navneskilt på brystet.
Først da drengen ligger på torturbriksen, gør han
modstand, men det er naturligvis for sent.
»I må ikke . . .,« begynder han.
Den kvindelige læge tager ingen notits af drengens
udbrud, men griber om det unge kønsorgan der byder
sig til. Med to fingre løfter hun pikhovedet, med den
anden hånd beføler hun drengens nosser. Ikke
voldsomt. Blot undersøgende idet hun registrerer
kuglernes størrelse og modenhed. Berøringen får det
til at rykke i pikken mellem hendes fingre, og da hun
slipper grebet om pikken, vipper den op. De to unge
piger smiler ved synet.
”Sådan er de i den alder,” forklarer lægen.
”Konstant liderlige.”
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Hun dæmper lyset i loftet og tænder nogle spot
som får drengens hud til at skinne med et varmt
bronzefarvet skær. Fra en lille flaske fylder hun en
injektionssprøjte. Drengen ser rædselsslagen på den
glimtende nål mens en assistent holder hans hoved.
Kvinden føler på hans hals til hun har fundet et
passende sted. Stoffet som hun sprøjter ind, er et
psykofarmakum, der medfører stærk seksuel
ophidselse og samtidig forhindrer orgasme.
Efter tyve sekunder vrider drengen sig hjælpeløst
under virkning af stoffet. Pikken vipper, men der er
ikke noget der kan befri ham for den voksende
liderlighed, – tværtimod, for nu begynder pigerne at
masturbere ham. De kæler ham på undersiden af
pikhovedet og på siden af nosserne. På et øjeblik er
han langt ude over det punkt hvor han normalt ville få
udløsning.
Men han kan ikke.
Med en lille maskine barberer lægen kønshårene
af. Den snurrende følelse får drengen til skamløst at
bue underlivet op. Det glatbarberede kønsorgan
vipper i den tomme luft og understreger drengens
totale ydmygelse. Organet er på en gang voksent,
liderligt og potent som hos en ung mand og samtidig
glat, nøgent og hjælpeløst som hos en lille dreng.
Kvinden sætter et par ledninger fast til nosserne.
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En tredje ledning kommer op i endetarmen. Hun
sætter den elektriske spænding på mellemste styrke.
En pubertetsdreng vil normalt få udløsning efter få
sekunder når han får vekselstrøm gennem testiklerne,
men drengen kan stadig ikke.
Langsomt skruer hun op for strømmen og hun
kommer med en vittighed: "Nu får han stegte løg,"
siger hun.
Efter lang tid slukker hun.
"Har i prøvet at kastrere en dreng?"
Pigerne ryster på hovedet. Lægen viser dem
hvordan de skal bruge skalpellen.
"Tag løgene ud," siger hun.
Pigerne trækker testiklerne ud og klipper dem af.
"Han var nu ellers en sød dreng," siger lægen, "vi
skulle have haft ham noget længere."
Hun lægger et stykke gennemsigtigt plastik over
drengens ansigt.
"Det varer kun et øjeblik."
De ser på drengen mens han suger og suger i
plastikket, der klæber tæt til hans næse og mund.
Efter to minutter ligger han stille.
”Det gik jo fint," siger lægen, "jeg har en ny i
morgen, det er en voksen mand, har I lyst til at være
med?"
De to piger nikker ivrigt.
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