Farlig leg.
En mand bliver kastreret mens hans kæreste ser
på.
To mænd og en kæreste. Den fysisk svageste af
mændene vil gerne være bundet og tilskuer mens de
to andre elsker med hinanden. Faktisk er det den
svage og pigen som er kærester, men den leg de nu
har i gang, er en spændende udfordring.
Den stærke binder den svages hænder til sengens
hovedgærde.
"Så," siger han," nu skal du få lov at se på mens jeg
elsker med din kæreste."
"Se bulen i hans bukser," siger pigen.
"Men han får ikke noget frækt," svarer den stærke,
"kom lad os elske."
De kæler med hinanden.
"Vent lidt," siger fyren,"din ven skal have fuld
valuta. Lad os tage tøjet af ham."
Det tøj som ikke kan tages af, klipper pigen i
stykker med en saks. Den stærke fyr griner: "Kunne
du tænke dig at se på tortur af en mand?" spørger
han. Pigen rødmer.
"Seksuel tortur?"
Pigen synes det lyder utroligt frækt, og det er
tydeligt hun bliver erotisk opstemt ved tanken. Hun
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nikker forventningsfuldt.
"Så lad os binde ham ordentligt,"
De binder snore om den svages ankler og trækker
hans fødder fra hinanden.
"Mere endnu, de skal helt op over hovedet."
Fødderne fastgøres ligeledes til hovedgærdet, og
pludselig ligger pigens kæreste i en ydmygende
stilling uden at kunne bevæge sig. Den stærke fyr
tænker et stykke tid mens han gnider sig om hagen.
"Tja," siger han, "egentlig havde jeg bare tænkt at
ydmyge dig lidt ved at bolle med din kæreste, men det
kan blive meget bedre. Hvad nu hvis du aldrig mere
kan bolle. Det ville være helt super for os. Jeg tror jeg
vil kastrere dig mens din pige ser det."
"Det tør I ikke," råber den svage, grebet af angst.
"Vist så," siger fyren, "jeg ved nøjagtigt hvordan
man gør, og det vil være så ydmygende for dig at du
aldrig vil kunne sige det til nogen. Du vil jo gerne
ydmyges, ikke sandt? Bagefter kommer du til at gå
rundt uden nosser. Men bare rolig, jeg har nosser nok
for os begge to og skal nok tage mig kærligt af din
pige."
Nu bliver pigen lige så ivrig. Hun er vildt fascineret
af det som fyren foreslår. Kæresten bliver endnu mere
angst. Han forstår at ideen er alvorligt ment.
”Nej, nej, – jeg fortryder, I må ikke, vil I ikke godt
lade være."
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Han ligger fuldstændig hjælpeløs med sine
kønsdele frit tilgængelige. Den stærke fyr og pigen er
grebet af magtfølelse. De henter forskellige
instrumenter fra køkken og badeværelse.
"For resten," siger fyren, "det bliver naturligvis
uden bedøvelse."
"Nu skal du se," siger han til pigen, "han skal først
have erektion. Det bliver den sidste i hans liv. Og nu
kommer det virkelig sjove," fortsætter han henvendt
til den uheldige ven, "du får en mulighed for at slippe
med forskrækkelsen, – du skal bare lade være med at
få ståpik, – hvis den ikke bliver stiv, så slipper du, men
hvis den bliver stiv så fjerner jeg dine nosser.
Fascinerende ikke? Du bestemmer faktisk selv!"
griner han og sætter sig til rette. Så begynder han at
kilde den nøgne fyr med spidsen af en neglesaks.
Først ned omkring numsehullet, så op ad mellemkødet
og rundt om pungen som trækker sig sammen og
bliver fast. Den stærke griner igen:
"Du er nok i vanskeligheder!"
Han holder om den andens nosser og bliver ved
med at lade saksen kradse hen over pungens bagside.
"Nej, nej, – lad være, jeg vil ikke kastreres," hvisker
den svage. Den stærke løfter hans pik, og vipper den
op ad maven: "Måske gør jeg det alligevel, jeg
behøver jo ikke holde hvad jeg lover!"
Ordene får det til at rykke i den halvstive pik.
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"Nej, nej, lad være, jeg overgiver mig, Nej, jo, du
må godt, jeg fortjener det."
"Se det var bedre," griner den stærke da han
mærker vennens pik vokse mellem sine fingre, "du vil
jo gerne, – ja så er der ingen vej tilbage."
Med sikker hånd klipper han hul i siden af pungen
og fisker en nossekugle ud mens vennen gurgler af
smerte. Han binder et stykke tandtråd om stilken og
lader nossen dingle frem og tilbage.
"Om lidt er du ingenting," siger han, og gør det
samme med nossekuglen i den anden side.
"Så," tilføjer han, idet han med neglesaksen klipper
begge nosser af, "det var det."
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