Et drengemord
En teenagedreng bliver torteret ihjel af sin
mandlige elsker.
Manden er stærk og rolig. Han er også en flink fyr, og
han kan bedst lide drenge. Han er kræsen og har kun
én dreng ad gangen. Han forelsker sig i en dreng og
drengen i ham. En køn dreng med mørke øjne, lidt
bange, lidt sky, en dreng der er som et ungt dyr under
løvtræer i en solplettet skov, en dreng som er
frygtsomt villig, som kommer til ham drevet af
nysgerrighed. Sådan foretrækker han dem.
Drengen omfavner ham. Hans mund er let åben,
øjnene er som sorte kulstykker. Manden holder hårdt
om drengen, klemmer ham og bøjer ham bagover,
kysser ham på hans opadvendte mund, stikker sin
tunge ind så det rykker i drengen, inden han giver
efter og lader det ske.
Manden holder drengens arme på ryggen med sin
ene hånd. Drengen er fuldstændig villig. Med den
anden hånd åbner han drengens bukser. Skubber dem
ned. Drengens øjne bliver endnu større mens han
møder mandens rolige blik. Manden lægger sin
stærke hånd – det er en håndværkers hånd med
kraftige hår på håndryggen – hen over drengens
kønsdele uden på underbukserne. Klemmer en smule.
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Drengen er stadig blød. Et par klem, så mærker
manden hvorledes drengens pik vokser. Manden
vender pikken, til den peger op inden i
underbukserne. Derpå bliver hans fingre ganske lette
idet de blidt glider ned til drengens testikler. Han
stikker fingrene ind langs kanten af drengens
underbukser. Drengen giver en lille lyd fra sig idet
hans pung trækker sig sammen, hurtigt, som når man
skubber til et lille dyr. Drengen rødmer. Han anede
ikke at noget kunne være så så dejligt.
Hans voksne ven holder ham lidt ud fra sig. "Du
skal voldtages," siger han. Drengen er alvorlig. Han
vil gerne voldtages.
De går ind i mandens soveværelse.
"Læg dig på sengen."
Drengen lægger sig, han har stadig underbukser
på. Manden lægger sig ved siden af. Han er klædt i en
løs pyjamas med god plads til sin erektion. Han
samler drengens hænder med den ene hånd. Den
anden glider ned over drengens mave, trækker hans
underbukser ned. Drengens pik vipper og vipper mens
han rødmer. Men nu hjælper ingen modstand. Manden
har en snor liggende parat. Han binder drengens
hænder til sengens hovedgærde. Sine ben fletter han
ind imellem drengens ben og skiller dem ad. Han er
en meget stærk mand. Roligt tager han drengens
kønsdele i besiddelse. Han stryger drengens pik,
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griber om hans nosser. Manden ved alt om at beføle
en drengs nosser. Pludselig napper han drengen på
siden af pungen, han kan godt være hurtig som et
overraskende moment. Det giver et ryk i den
forelskede dreng.
"Av," udbryder han, men manden lukker hans mund
med et kys som presser drengens hoved ned mod
puden.
"Du er min," hvisker manden.
Manden er drengemorder. Hans største lyst er at
masturberer dreng og derpå tortere hans kønsdele.
Fra gulvet tager manden flere snore og en lille boks
med ledninger og klemmer. Han binder drengens ben
til hver sit hjørne af sengen. Nu ligger drengen med
sine genitalier fuldstændigt tilgængelige. Hans pik er
blevet stivere og pungen har trukket sig sammen. Han
har kun en lille smule hår på så manden tydeligt ser,
hvor ung han er.
Manden sætter klemmerne på drengens nosser –
en på hver side. Den lille boks som har en drejeknap,
stiller han på puden ved siden af drengens hoved. Han
læner sig igen ned over drengen, griber hans ansigt
med begge hænder og kysser ham, holder hans ansigt
fast presset mod sit eget, ser ind i hans øjne. Så drejer
han en smule på boksens knap som styrer den
elektriske strøm. Det er kun en ganske lille strøm.
Drengen prøver at bevæge sig, men manden holder
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ham urokkeligt fast. Ansigt til ansigt, mund mod
mund. Drengen er lamslået. Det kilder så dejligt og så
forfærdeligt i hans nosser og hans pik. Han prøver at
samle benene, men det er umuligt. Han kan ingenting
gøre. Det kilder så utroligt, og det bliver ved. Manden
skruer igen på boksen. I næste øjeblik sprøjter
drengens sæd op i luften.
"Det var første gang," hvisker manden, "nu kommer
anden gang."
Åh – nej, lad vær, stop, slip mig, jeg vil hjem, jeg
siger det til min far, nej, jo – du må godt, jeg elsker
dig, pin mig, gør det igen.
Drengens tanker er helt forvirrede. Der er billeder i
hans hoved, billeder fra gamle tider, fra alle tider,
billeder af nøgne drenge som torteres af voksne
mænd, af stærke krigere, drengene vrider sig, de
græder, de beder om at slippe. Mændene har dybe
stemmer der ler, mens de betragter drengene som er
bundet til stærke grene under krogede træer. I den
vilde skov fangede de fremmede krigere drengene fra
en fjendtlig landsbyen og torterer dem ihjel.
Drengen ser ind i øjnene på sin voksne elsker, ser
hvad der skal ske med ham. Åh – nej. Manden læser
drengens blik: Han forstår at drengen forstår. Manden
retter sig op, sætter sig til rette i yogastilling ved
siden af drengen. Så tager han en bred, grå taperulle
og sætter et stykke tape hårdt over drengens mund.
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Ingen skrigeri. Manden vil læse i drengens vidtåbne
øjne. Han griber elboksen og skruer op for strømmen.
Iagttager virkningen. Den er nøjagtig som han har
forestillet sig det.
Drengens øjne skriger ANGST, men hans pik er stiv.
Manden giver ham yderligere strøm. Drengen vil
skrige men kan ikke, han vil flygte men kan ikke. Han
kan ikke flygte fra sin elsker.
I det øjeblik hvor han helt indser, at han ikke kan
slippe, at han aldrig kan slippe, at han skal torteres
ihjel for at glæde sin voksne ven, i det øjeblik sprøjter
hans pik for anden gang.
Manden taler med sig selv. Det er gået lidt
hurtigere end han havde forestillet sig, men drengen
er ikke ret gammel, hans testikler er som friske
frugter, fyldt med liderlighed. Fordi manden elsker sin
unge ven og ved at de elsker hinanden vil han nyde
denne liderlighed helt ud.
For tredje gang skruer han på boksen. Atter
sprøjter drengen selv om hans pik nu kun er halvstiv.
Og igen. Til sidst ligger drengen stille. Der er kun lidt
sitren i hans lår. Han kan ikke mere. Manden ved at
det er slut. Slut for denne gang og for denne dreng.
"Du er en god dreng," hvisker han, "jeg elsker dig."
Så skruer han på apparatet. Drengens øjne lyser
som glødende kulstykker og hans kønsorganer
antager en rødlig farve. Manden kan høre en svag
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syden som fra en grill. Han rører ved drengens pik og
mærker en summen i fingrene fra den kraftige strøm.
I lang tid sker der ikke mere, der er kun den sydende
lyd.
Manden fjerner ledningerne og ser på sin yndige
lille elsker. De skal skilles. Han lægger en hånd på
drengens bryst, følger ribbenene. Ud for drengens
hjerte stopper fingrene.
"Se på mig," siger han. Drengen ser på ham.
"Du har været en god dreng, men nu må vi sige
farvel."
Med den anden hånd løfter han en tynd nål, der
sidder på et skaft. Han styrer spidsen af nålen mod på
drengens ribben og finder mellemrummet mellem to
ribben ud for hjertet. Roligt fører han nålen ind
mellem ribbenene. Da nålen når hjertet rykker det
svagt i drengen. Hans øjne bliver matte. Det glødende
kul slukkes.

6

